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Speednet, s.r.o.,

Teplice, Skupova 570/21

IČO 25436660
DIČ CZ25436660

POSKYTOVATEL PŘÍSTUPU K INTERNETU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
PŘÍSTUPU K INTERNETU
/ 201
číslo

OR KS Ústí n.L. C.18236
Tel/Fax : 417 564 536

Montážní list číslo :
ZJEDNODUŠENÝ
DD číslo :

Objednatel - účastník :
Jméno, příjmení, titul nebo obchodní název :

Oprávněná osoba :
OP č.

IČO

DIČ

Datum nar.

E-mail

Telefon

Bydliště nebo sídlo :

PSČ

Adresa pro doručování písemností :

(jen je-li odlišná od bydliště/sídla)

Adresa umístění koncového bodu :

(jen je-li odlišná od bydliště/sídla)

PSČ

Označení přístupového bodu :

Rychlost přípojky k síti internet

instalované zařízení-výrobní číslo ks/bm
anténa
přijímač
redukce
zdroj
držák antény
box
kabel FTP/UTP

Subdodávka :
Datum instalace :

skladový kód

Instalační
poplatek :

URČENÍ VLASTNÍKA
majetek Speednet s.r.o.
majetek Speednet s.r.o
majetek Speednet s.r.o.
majetek Speednet s.r.o.
majetek Speednet s.r.o.
majetek Speednet s.r.o.
v ceně instalace

Kč

Vyčíslení DPH z ceny instalace
sazba
DPH v Kč
21,00%

Slovy :

Datum zahájení služ. Měsíční
poplatek :

Kč

forma úhrady : (nehodící se škrtněte)
převodem z BÚ
složenkou

Slovy :

Přidělená IP adresa :

Maska sítě :
255.255.255.

IP adresa brány (Gateway):
DNS servery :
Předem uhrazeno měsíců :

188.92.8.18
Celkem Kč :

Do data :

188.92.13.214
% DPH
21

Kč DPH

Platbu Kč ______________________________________ v hotovosti převzal : _________________
(slovy)

(podpis zhotovitele)
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi přístup ke službám internetu. Podmínky pro poskytování služby,
stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny ve Všeobecných podmínkách (dále jen "Podmínky"),
které jsou součástí této smlouvy.
II. CENA A JEJÍ SPLATNOST
Cena instalace a služby, uvedená na přední straně, platná ke dni podpisu této smlouvy. Ceny v této smlouvě jsou uvedeny včetně DPH.
Daňové doklady jsou k dispozici v sídle Poskytovatele.
Účastník souhlasí / nesouhlasí * se zasíláním daňových dokladů pozemní poštou, tento úkon je zpoplatněn částkou 40,-- / jedno
zaslání. Prodlení s úhradou účtované služby delší jak 30 dnů je považováno za hrubé porušení smlouvy umožňující poskytovateli přerušit
dodávku služby. Opětovné zprovoznění služby je podmíněno zaplacením všech pohledávek a jednorázového manipulačního poplatku 300
Kč. Úhrada měsíčního poplatku bude prováděna ve prospěch účtu společnosti Speednet, s.r.o. číslo 2500103937/2010.
V případě úhrady převodem z běžného účtu účastníka číslo :

____________________________/_________
Účastník je povinen nejpozději poslední den používání služby umožnit demontáž nepoškozeného zařízení v plném
rozsahu a v případě poškození, ztráty či jiného znehodnocení zařízení jej uhradit v plné výši.
III. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Minimální doba užívání služby je stanovena na 6 / 12 * měsíců od podpisu smlouvy respektive od podpisu dodatku. Výpovědní lhůta se
stanovuje na 30 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Podá-li Účastník
výpověď tak, že výpovědní lhůta skončí dříve než je stanovená minimální doba užívání služby, má Poskytovatel právo vyúčtovat
Účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednor.zový poplatek ve výši :
20% součtu pravidelných měsíčních poplatků.
IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník svým podpisem stvrzuje, že ve smyslu ustanovení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí s uložením svých osobních údajů na nosič informací sloužící společnosti Speednet, s.r.o. a to pouze po dobu trvání smluvního
vztahu. V případě porušení této smlouvy poskytne spol. Speednet s.r.o. osobní údaje institucím, za účelem vymáhání své pohledávky.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účastník svým podpisem dále prohlašuje, že majitel objektu je seznámen s prováděnými pracemi a souhlasí s nimi. Účastník si přečetl a
souhlasí s Podmínkami a obdržel je po jednom výtisku. Smlouva se řídí platným právem České republiky. Smlouva nabývá platnosti dnem
jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno
vyhotovení obdrží Účastník a jedno vyhotovení Poskytovatel. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí platným právem České republiky a
Podmínkami.

V ________________________________ dne ___________________

___________________________
účastník

____________________________
poskytovatel

(*) nehodící se škrtněte
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